Notas técnicas
Metodologia da coleta
Os dados são obtidos pela rede de coleta do IBGE, mediante consulta a entidades pública e privada, produtores, técnicos e órgãos ligados
direta ou indiretamente à produção, comercialização, industrialização,
fiscalização, fomento e assistência técnica à agropecuária.
A coleta de dados baseia-se num sistema de fontes de informação
representativo de cada município, gerenciado pelo agente de coleta do
IBGE, que obtém os informes e subsídios para a consolidação dos resultados finais.
A unidade de investigação da Pesquisa da Pecuária Municipal é o
município.
O efetivo dos rebanhos tem como data de referência o dia 31 de
dezembro do ano em questão.
A produção pecuária tem como referência o período de 1o de janeiro
a 31 de dezembro do ano de referência.

Conceituação das variáveis investigadas
Vacas ordenhadas
Vacas mestiças ou de raça (de corte, de leite ou de dupla aptidão)
existentes no município e que foram ordenhadas em algum período no
ano de referência da pesquisa, quer seja para autoconsumo, para transformação em queijos, manteiga, etc., ou para venda.

Leite de vaca
Quantidade total de leite (em litros) produzida, durante o ano de
referência da pesquisa, pelas vacas ordenhadas no município.

Ovinos tosquiados
Ovinos de qualquer idade ou sexo, pertencentes ao rebanho do município, que
foram tosquiados durante o ano de referência da pesquisa para fins de produção de lã.

Lã bruta
Quantidade total (em kg) de lã bruta (quer seja de velo, de garreio ou de cordeiro),
obtida no município durante o ano de referência da pesquisa.

Ovos
Produção total de ovos de galinha ou de codorna (em dúzias), obtida no município
durante o ano de referência da pesquisa.

Mel de abelha
Produção total (em kg) de mel (de abelhas criadas em apiários), obtida no município
durante o ano de referência da pesquisa.

Casulos
Produção total (em kg) de casulos do bicho-da-seda, obtida no município durante
o ano de referência da pesquisa.

Preço médio pago ao produtor
Média dos preços recebidos pelos produtores, ponderados pelas quantidades
comercializadas, no ano de referência da pesquisa.

Valor da produção
Produção obtida, multiplicada pelo preço médio pago ao produtor.

Apresentação dos resultados
Os dados apresentados estão expressos na unidade de medida usada na coleta
ou em seus múltiplos. Eventuais diferenças entre os totais de uma tabela e o somatório
das respectivas parcelas devem-se a arredondamentos. Essas diferenças também podem
ocorrer quando os valores tabulados estão expressos em múltiplos da unidade de medida
usada na coleta.
Unidades territoriais que não apresentaram efetivo ou produção em cada tabela
foram omitidas, quando possível.

Disseminação dos resultados
Nesta publicação, encontram-se os comentários técnicos e as tabelas contendo
resultados sobre os rebanhos, as quantidades e o valor da produção dos produtos da pecuária em nível de Brasil, Grandes Regiões, Unidades da Federação e principais municípios
produtores. Além destes, os resultados por mesorregiões e microrregiões geográficas e
por municípios encontram-se no CD-ROM encartado nesta publicação.
Estes dados também estão disponíveis no portal do IBGE na Internet, onde podem
ser encontrados, de modo interativo, através do Sistema IBGE de Recuperação Automática – Sidra.
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